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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atsižvelgdamas į Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo pateiktą teritorinės sanglaudos 
nuorodą ir turėdamas tikslą pagerinti prieigą, mano, kad itin svarbu keleivių ir prekių 
judėjimą ir toliau laikyti neatsiejama vidaus rinkos politikos dalimi ir skatinti trumpųjų 
nuotolių laivybą ir jūrinį kabotažą, tuo pat metu užtikrinant geresnį jūros regionų ir salų 
susisiekimą su pagrindinėmis valstybių teritorijomis ir ekonominiais centrais; siekdamas 
to paties tikslo pažymi, kad itin svarbu spręsti su asmenų transportu susijusias problemas, 
su kuriomis susiduria ES teritorijoje esančios salų vietovės, ir užtikrinti, kad asmenų ir 
prekių vežimo kaina už kilometrą būtų vienoda nepriklausomai nuo geografinės vietovės;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant stiprinti jūrininkystės sektorių reikia padidinti regioninį 
bendradarbiavimą jūrininkystės srityje taikant integruotas gaires, mažinti dėl nuošalumo 
atsirandantį neigiamą poveikį ir skatinti keistis geriausia praktika;

3. atsižvelgdamas į tai, kad kiekviena sala pasižymi konkrečiomis ypatybėmis ir kad 
kiekvienu atveju reikia priimti konkrečius sprendimus, pabrėžia, kad būtina skatinti kurti 
specialiai pritaikytas vietines plėtros strategijas ir stengtis išgyvendinti požiūrį „vienas 
sprendimas tinka visiems“; todėl mano, kad būtinas integruotas jūrininkystės valdymas 
siekiant išvengti iš dalies sutampančių pareigų įvairiuose valdymo lygmenyse ir siekiant 
padidinti bendradarbiavimą ir paskatinti dialogą su vietos ir regionų valdžios 
institucijomis;

4. siūlo prie Komisijos įsteigti horizontalųjį skyrių, kuris būtų atsakingas tik už klausimus, 
susijusius su salomis ir pakrantėmis, ir kuris palaikytų integruotą požiūrį į jūrininkystės 
politiką ir priemones, kurio laikantis būtų siekiama ypatingas šių vietovių charakteristikas 
ir prioritetus įtraukti į integruotos jūrininkystės politikos gaires;

5. turėdamas mintyje tai, kad pakrančių regionai susiduria su didele rizika, pažymi, kokios 
svarbios jūrininkystės saugumo priemonės. Jų taikymas reikalauja bendrų pastangų 
jūrininkystės politikos srityje ir imantis su jūrininkystės klausimais susijusių priemonių, 
taip pat bendradarbiaujant su kitomis politikos sritimis ES lygmeniu.


